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Újévi fogadalom: A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet fognak élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal
inkább odafigyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok
elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb
érzékszervünk. Nem csupán
a hangok érzékelését, a térbeli tájékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös megértést és az emberek közötti
kapcsolattartást is. Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet
éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idővel elzárkóznak a külvilágtól, befelé fordulóvá válnak.
Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran
vissza kell kérdezniük. Sokszor előfordul, hogy nem
csupán környezetük előtt
szégyellik a dolgot, még maguknak sem merik bevallani, hogy valóban baj van.” –

meséli el nekünk Laczkó Ildikó hallásspecialista, a váci
Amplifon Hallásközpont vezetője. Az érintettek számára tehát a halláscsökkenés
az elszigeteltség érzését hozza magával, amely súlyosabb
esetben akár depresszióhoz
is vezethet.
Ne késlekedjen,
nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék
segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még mindig nagy
az ellenállás az emberekben.
Sajnos az is közrejátszik, hogy
nem is olyan könnyű észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általában lassan és fokozatosan jelentkezik, így
egy megszokott állapottá válik, mely nagyban megnehezíti felismerését. Kezdetben
csak néhány hang tűnik el,
nem az összes. Ezért is érde-

mes évente ellátogatnunk egy
szűrővizsgálatra, ahol kiderülhet, ha baj van.” – mondja Laczkó Ildikó. A szakember nem győzte hangsúlyozni,
milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hallásspecialistához. Bármilyen furcsán is
hangzik, a hallást is el lehet
felejteni. „Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen
a különböző zajok, hangok
és dallamok. A hangminőség a hallásveszteség fokának
megfelelően nem csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelően torzított formában, hamisan rögzül. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késő lesz, és a legmodernebb
hallókészülékkel sem tudunk
segíteni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de az
érintett ennek ellenére sem
fogja érteni a beszédet.” – világított rá a probléma lényegére a szakember.
Mit tegyen,
ha szeretne ellátogatni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző
kampányának köszönhetően most lehetősége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. Kérjen időpontot most!
Bejelentkezés:
06 (27) 620 573.
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Sikeres váciakat köszöntöttek a városházán

Január 26-án délután köszönetnyilvánító fogadásra látta vendégül a városvezetés az elmúlt esztendőben országos és megyei elismerésben részesülő
váci személyeket, illetve a sikeres helyi egyesületek, szervezetek vezetőit.

A

Váci Napló kezdeményezésére az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy
a város vezetői külön is elismerésben részesítik a maguk
területén kiemelkedő teljesítmény nyújtó váciakat. Fördős
Attila polgármester gratulált
és köszönetet mondott azoknak a városban élő, vagy itt
tanuló, dolgozó, sportoló személynek, közösségnek, egyesületnek és oktató-nevelő intézménynek, akik/amelyek
tevékenységét Vác határain
túl is elismerték, munkájuk,
eredményeik révén különböző szintű kitüntetésben, díjazásban részesültek – számolt
be a vac.hu.
A városvezető kiemelte:
ez a találkozás egyben jó lehetőséget ad arra, hogy Vác
sikeres polgárai egymással megismerkedve beszélhessék át tapasztalataikat,
megoszthassák
élményeiket. A polgármester emlí-

tést tett arról is, hogy az elmúlt időszakban Vác városa
és önkormányzata települési egységként is több elismerésben részesült, így meg-

kapta a Hild János-díjat, a
Kerékpárosbarát
Település kitüntetést és legutóbb a
Raoul Wallenberg-díjat. Köszöntőjének végén Fördős

Kiemelt felügyeleti
rendszer a dunakeszi
gyermekétkeztetésben
Városunk gyermekeinek étkeztetését eddig is kiemelt feladatként kezeltük.
Tudjuk, milyen fontos, hogy egy étkeztetési rendszer minél hatékonyabban és
főként emberségesen működjön. Éppen ezért eddig is és jelenleg is számos intézkedést tettünk és teszünk azért, hogy javítsuk az intézményi étkezés színvonalát – nyilatkozta Dióssi Csaba polgármester a legnagyobb közösségi oldalon.

A

z intézkedés részleteiről ez olvasható a város hivatalos honlapján: „A
pozitív változások elismerése mellett több jogos kritika is érkezett
hozzánk, ezért úgy döntöttünk kiemelt felügyeleti rendszerben kezeljük a helyi gyermekétkeztetést. Ennek első lépései a napokban már meg is kezdődtek.
Átlátható online felület:
A honlap, amelyen az étkezés lemondását
lehet megtenni, a szülői visszajelzések alapján nehezen átlátható, így a szolgáltatóval
egyeztetve egy egyszerűbb és egyértelműbb,
értesítéseken alapuló felületet alakítunk ki.
Ennek első eleme, hogy januártól a honlapon
keresztül a szülők 5 nappal, illetve az érintettek még egyszer 1 nappal a befizetési határidő előtt egy emlékeztetőt kapnak, ezzel megkönnyítve a befizetési határidő figyelemmel
követését. A honlappal kapcsolatos további
észrevételeiket várjuk az etelkostolas@dunakeszi.hu email címre.
Ételkóstolási program:
Az étkezés minőségével való észrevételekre már korábban létrehoztuk a Családügyi
Tanácsnok asszony által koordinált ételkóstolást, ahol a szülők saját maguk próbálhatják ki az ételeket, amit a gyermekek kapnak.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy
a programban részt vevő szülők jelentős hányada meg volt elégedve az ételek minőségével, mennyiségével. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy fontos az ételkóstolási program
folytatása, a szolgáltató felé történő folyamatos visszajelzés. Azok a szülők, akik szeretnének részt venni ebben, kérjük, jelentkezzenek a bocsak.vera@gmail.com email címen.
Átmeneti helyzet kezelése
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szülői
befizetés elmulasztása miatt ne a gyermekek
maradjanak étel nélkül. Korábban a gyer-

Gyermekétkeztetés: archív felvétel

mekek ugyanúgy ehettek, attól függetlenül,
hogy a szülők bizonyos esetekben hónapokig
nem fizettek, később ennek rendezése pedig
igencsak nehézkes volt, illetve még mostanáig sem történt meg.
A befizetési hátralék – főként figyelmetlenség miatt – tavaly már meghaladta a 10 millió forintot. A hátralék halmozásának elkerülése miatt február 1-jétől a be nem fizetést
automatikus lemondásnak tekinti az étkeztetést végző cég. Természetesen előfordulhat olyan eset, amikor a szülő önhibáján kívül nem tudja befizetni a gyermeke étkezését, ezért, hogy a gyermek ne maradjon étel
nélkül, hideg ételt biztosítunk számukra.
Természetesen a hátrányos helyzetű családok számára kedvezményt biztosít az önkormányzat. A feltételektől függően 50 illetve
100%-os díjfizetési mentességet kaphatnak.
A gyermekétkeztetés kiemelt felügyeleti
rendszerben való kezelésének része, hogy folyamatosan tájékoztatni fogjuk az érintetteket az egyes fejleményekről, változásokról,
elért eredményekről a különböző felületeken. Ehhez kérjük a szülők együttműködését
– írja a dunakeszi.hu.

Attila a további hasonló sikerek eléréséhez eredményes
munkát és jó egészséget kívánt a jutalmazottaknak.
A polgármesteri köszön-

tő után Czakóné Plásztán
Anettt éneke, illetve Czakó
Ádám szavalata emelte az
esemény fényét, majd következett az emléklapok és vá-

rosi ajándékok átadása, melyeket Fördős Attila polgármester és Mokánszky Zoltán
művelődésért és sportért felelő alpolgármester nyújtott
át a köszöntötteknek. (Az elismerésben részesülők névsora méltatásukkal a város
hivatalos honlapján, a vac.
hu-n megtalálható.)
Az ünnepség zárásaként
Mokánszky Zoltán pohárköszöntőjében hangsúlyozta: az
elmúlt években nagyon sokan
öregbítették teljesítményükkel, az élet különböző területein elért kiemelkedő eredményeikkel Vác hírnevét és
a váci polgárok méltán lehetnek büszkék azokra, akiknek
most személy szerint, vagy
vezetőiken keresztül gratulálhat a város vezetése is. Az
alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a jövőben is hasonló szép sikerek apropóján
találkozhatnak egymással a
város kiválóságai.
Fotó: Cseledy András

Útdíj: Vác is kéri az M2-es és
az M0-ás ingyenessé tételét
Több település is tiltakozását fejezte ki a január 1-ével bevezetett útdíj miatt,
amely érinti az M2 autóutat is, ami elkerüli Vácot és környékét is. Először Sződliget polgármestere tiltakozott a bevezetés ellen, majd több település önkormányzata is megfogalmazta kritikáját. Vácon a januári testületi ülésen is hasonló döntés született.

F

erjancsics László képviselő javaslata azért született
meg, mert szerinte
az elkerülő és az M0-ás fizetőssé tétele miatt megnőhet a városon átmenő forgalom. A határozati javaslat – melyet egyhangúlag
támogatott a testület – úgy
fogalmaz, hogy Vác Város
Képviselő-testülete nem ért
egyet a kormány azon döntésével, hogy az M2 és az
M0 is fizetőssé vált. Az intézkedés hatására megnőhet a város forgalma, nőhet a zaj- és légszennyezettség is.
A határozatban arra kérte

Sokak szerint a díj bevezetése óta
csökkent az M2-es forgalma

a váci grémium a kormányt,
hogy vizsgálja felül döntését,
és legyen ismét ingyen használható mindkét út. Az ál-

láspontot a döntés alapján
Fördős Attila polgármester
juttatja majd el a kormánynak. 
Furucz Anita

VÁC IS CSATLAKOZOTT a
forgalomlassító demonstrációhoz
Forgalomlassító demonstrációt tartott az MSZP Pest Megyei Szervezete pénteken délután, melyhez a váciak is közel 20 autóval csatlakoztak. A konvoj a város stadionja elől indult el délután egy órakor és Budapestre az Alkotmány utcába hajtottak közösen, ahol ismertették a szervezők a rendezvény petícióját.

K

iss Zsolt váci önkormányzati képviselő, a szocialisták választókerületi elnöke, a rendezvény egyik
szervezője úgy nyilatkozott:
mivel az eddig eladott matricák 65 százalékát Pest megyében vásárolták, a kormány felelőtlen intézkedése megyénk lakóit érinti a

legsúlyosabban. - Eddig is
már több szakaszt vettek ki
az útdíj köteles útszakaszokból. Azt gondolom, hogyha a
Vác– és a Vác környéki emberek hangosan tudnak tiltakozni, akkor reményeim szerint a 2/A-is, amely teljesen
igazságtalan, hogy bekerült
ebbe a rendszerbe és az M0,
aminek 90%-a uniós pénzek-

ből valósult meg, kikerülhet
ebből az igazságtalan útdíjrendszerből – mondta a képviselő.
A demonstrációval azt szerették volna elérni, hogy hasonlóan a repülőtéri útszakaszhoz, a 2/A-n is vonják
vissza az útdíjat.


Furucz Anita
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A legbátrabb város ünnepe Balassagyarmaton

A megszálló cseh katonaság 96 évvel ezelőtti kiűzésére emlékeztek 2015. január 29-én Balassagyarmaton. A harcok eredményeként a Nógrád megyei város Magyarország része maradt. A település az Országgyűléstől 2005-ben kapta meg hivatalosan a Civitas Fortissima, azaz a Legbátrabb város címet.

M

edvácz
Lajos
(F idesz-K DNP)
polgármester az
MTI-nek elmondta: az emléknap reggelén az
1919-es hősök sírjánál tartottak tiszteletadást a városi temetőben, majd a MÁV
emléktáblánál koszorúztak
az emlékezők a vasútállomáson.
A városháza dísztermében
Civitas Fortissima vetélkedőt szerveztek. Ezen a napon tartotta ünnepi ülését
a képviselő-testület, amelyen átadták a díszpolgá-

ri címet és a Pro Urbe díjakat. A központi ünnepi műsor a Civitas Fortissima téren volt a Városi Egyesített
Kórus közreműködésével.
A kísérő rendezvények között már kedden megrendezték a III. Bátrak Futását,
szerdán felavatták a Hősök
terén a felújított 16-os Honvéd szobrot. A városházán
pedig Gere József helytörténész A 16-os Honvéd emlékmű megpróbáltatásai és
a történelem címmel tartott
előadást.
Az ünnep napján nyitották

meg a Huszár házban kialakított új Civitas Fortissima

Múzeumot, a Madách Filmszínházban kétóránként ve-

títették le A legbátrabb város című filmet, és bemutatták a Balassagyarmat dalai
CD-t is.
Az évfordulón Balassagyarmaton tartotta kihelyezett ülését a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése.
A Civitas Fortissima és
előzményei címmel Fráter
Olivér történész tartott előadást a városházán, a napot
pedig a Lombos El Marci &
Juhász Attila Jazz Quartet
koncertje zárta a Mikszáth
Kálmán Művelődési Központban.

1919. január 15-én csehszlovák katonák több ponton átlépték az Ipoly folyót,
elfoglalták a vasútvonalat,
és bevonultak a határ menti Balassagyarmatra.
A cél az volt, hogy még délebbre tolják az 1918-as belgrádi szerződésben megállapított demarkációs vonalat.
Két hétig vasutasok, tisztségviselők, rendőrök, polgárok és diákok harcoltak
a városért, a harcokban tíz
ember meghalt. 1919. január
29-én Balassagyarmat felszabadult.

TOVÁBBRA SEM ÁLLNAK MEG A ZÓNÁZÓ VONATOK
VÁC-ALSÓVÁROSON, AZ OK: A MATEMATIKA
Csak a felújítási munkálatok alatt állt meg a zónázó vonat Vác-Alsóváros állomáson, holott már többen is kérték a MÁV-ot, hogy ez kerüljön be megállók közé, eddig sikertelenül. Nemrég a városi önkormányzat is foglalkozott a témával, s olyan döntés született, hogy kezdjenek tárgyalásokat a MÁVval. A szakember viszont azt mondja: a jelenlegi menetrend annyira kifeszített, hogy abba nagyobb érdeksérelmek nélkül nem lehet beilleszteni a zónázók alsóvárosi megállását.

A

Váci Napló legutóbbi
számában azt olvashattuk, hogy az ok a
matematika: olyan
kevés tartalékidő van a jelenlegi zónázó menetrendben, hogy
abba képtelenség beilleszteni egy alsóvárosi megállást. A
szűk keresztmetszetet a felújításra szoruló vaspálya, illetve a nagyállomásra érkező vonatokhoz csatlakozó veresegyházi és diósjenői vonalak egyvágányúsága jelenti többek
között - derült ki abból a beszélgetésből, amelyet Vincze
Bélával, az itf.hu szakmai weboldal munkatársával folytatott
a lap munkatársa. Ő kollégájával, Borza Viktorral együtt aktívan részt vett a szobi vonalon
érvényes zónázó menetrend kidolgozásában.
- Vácott összesen négy perce van azoknak, akik például
Diósjenő felé szeretnének továbbutazni. Ez nagyon rövid
idő, ráadásul az átépítés után
a peronok között csak aluljárón át lehet majd közlekedni,
ami nagyon kihegyezi a dolgot - mondja Vincze Béla. - Na
most: a diósjenői vonal egyvágányú, a vonatok csak Szokolyán tudnak találkozni és kikerülni egymást. Ha későbbre tesszük mondjuk a Vácról
való elindulást, mert a zónázó
megáll Vác-alsón is, akkor az
egész diósjenői menetrend borul, s azok, akik Vác felé igyekeznek az ellenirányú vonattal, nem fogják elérni Vácon a
csatlakozást.
De ugyanez igaz a veresegyházi vonalra is, ott a vonatok legközelebb Vácrátót
megállónál tudják csak kikerülni egymást. Arról nem beszélve, hogy Vincze Béla azt
mondja: a Nyugati pályaudvar
és Rákospalota-Újpest között
van a MÁV legsűrűbben használt vonala, ezen a szakaszon
gyakorlatilag korszerűsítés

nélkül a jelenleginél több vonat nem tud közlekedni. Rákospalota a szakember szerint nagyjából még az 1929-es
állapotában van, s eredetileg
ennek a forgalomnak a negyedére, ötödére lett méretezve.
“Az, hogy működik, kisebb
csoda” - teszi hozzá.
Kisebb-nagyobb
bajok
rendszeresen előjönnek a vonalon. Ily módon a Rákospalota - Vác közötti szakaszon
is egyre több az úgynevezett

lassújel, s ezek az eredetileg
meglévő fél (!) perces menetrendi tartalékot szépen koptatják. Vincze Béla szerint a
jelenlegi 26 perces menetidőt
már csak a korszerű motorvonatok tudják tartani, a régi
szerelvények nem nagyon.
Ráadásul elég gyakoriak
az úgynevezett zavarhelyzetek is, mint például a felsővezeték-szakadás. Ilyenkor értelemszerűen teljesen borul a
menetrend. Ám még ebben a
helyzetben is lenne jobb megoldás, ha azok, akik a vészhelyzetben a forgalmi döntéseket hozzák, jobban figyelmének az utasok igényeire. A
tapasztalat azonban az, hogy
nem vállalnak kockázatot,
minden vonatot közlekedtetnek akkor is, ha ezzel lassítják
a menetrend szerinti forgalom
helyreállítását. Ebben a MÁV

anyagi érdekei mellett a vezetői szintű kisebb tolerancia is
szerepet játszik - hallottuk.
Vincze Béla szerint Vác és
Verőce között most is lehetne gyorsítani a forgalmat egy
kisebb karbantartási munka és a kapcsolódó engedélyeztetési eljárás lefolytatása után. Ám hozzáteszi: ha ily
módon sikerülne mondjuk három perccel rövidíteni a menetidőt, akkor azt elsősorban tartalékként kellene kezelni és nem mondjuk a Vácalsói megállásra elhasználni.
A vasúti közlekedés ugyanis
nagyon zavarérzékeny - jegyzi meg.
Szerinte egyébként teljesen
érthető az embereknek az az
elvárása, hogy a lakhelyükhöz
közeli állomásról a lehető leggyorsabban eljussanak a vasúton úticéljukhoz. Csakhogy

minden éremnek két oldala
van: ha azzal, hogy megállnak
a vonatok Vác-alsón, néhány
ezren nyernek, másik több
ezer ember veszíteni fog. Lehet, hogy nem néhány percet,
megtörténhet, hogy negyedvagy félórákat! Arról nem beszélve, hogy így a vasúttársaság költségei is nőnek, miközben az utaslétszám csak megoszlik, de nem emelkedik.
- Ilyen, több közlekedési módot is integráló menetrendi
rendszer sehol sincs máshol.
Mert a 70-es vonal menetrendjéhez nem csak a diósjenői és
a veresegyházi vonatok menetrendje igazodik, hanem a
dunakanyari kompoké, buszoké és kisvasutaké is. Amikor a nagyállomás átépítése miatt megálltak a vonatok
Vác-alsón is, a korábbi kilenc
helyett mindössze hat percük
volt Nagymaroson azoknak,
akik a komppal Visegrádra
indultak tovább, ez pedig nagyon kevés idő. De ugyanígy
ki volt hegyezve Szobon az
Ipoly völgyébe induló buszjáratokra való átszállás is. A
buszsofőrök rendszerint megpróbálták megvárni a vonatokat, a vonatok azonban soha
nem várták meg a buszokat,
rengeteg bosszúságot okozva

ezzel az utasoknak - mondta
Vincze Béla a Váci Naplónak.
A tíz évvel ezelőtti bevezetéskor a vasutasok körében
volt a legnagyobb az ellenállás, mert többet kellett dolgozni, aztán ők lassan megszokták. Jelenleg egyedül a váciak
körében van olyan igény, hogy
növeljék a menetidőt az alsóvárosi megállással, de ez veszélyes folyamatot indíthatna
el, mert a Vácnál távolabb utazók például sokkal rosszabbul járnának. Időnként Dunakeszi-gyártelepen, Rákospalotán, de még Alsógödön is meg
akarják állítani a zónázókat,
csak ez Vácon nem kap nagy
nyilvánosságot, pedig a váciakat érintené ez igazán hátrányosan.
Ha elismerjük, hogy a
Földváry téren élők kérése jogos, mi lenne a megoldás? szegezem neki a kérdést Vincze Bélának. A ráhordás jelenlegi rendszerének átalakítása - válaszolja. Azaz nem a vonatoknak kellene Vác-alsón
megállniuk, hanem olyan városi helyi tömegközlekedést
kellene létrehozni, amely kiszolgálja a Földváry térieket
is. Miért elképzelhetetlen,
hogy minden érkező zónázó vonathoz legyen egy buszcsatlakozás, egy kisebb befogadóképességű jármű mindig
ott állna a vasútállomás közelében és már vinné is a haza
felé tartókat? Sőt - fűzi tovább gondolatát a szakember
-, létre lehetne hozni egy olyan
tarifális rendszert, amikor
valaki a buszra és vonatra is
érvényes egyetlen bérletet
vagy jegyet vált csak. Ez egyáltalán nem újdonság, a világ
számos városában már évek
óta alkalmazzák. “Az integrált vasúti menetrendből a
továbblépés az integrált helyi közlekedési rend felé való
elmozdulás. Csehországban

ezekre kiváló példákat találunk, de akármelyik hasonló
méretű ukrán kisvárosnak is
sokkal jobb helyi közlekedése
van, mint Vácnak” - mondja
Vincze Béla.
Az állomás átépítése mintegy 27 milliárd forintba kerül,
a most megvalósított terv egy
évtizedes alkudozás eredménye. Vincze Béla szerint en�nyi pénzből lehetett volna jobbat is építeni, például az egészet egy regionális közlekedési központtá lehetett volna
fejleszteni. Néhány parkolóhely feladásával buszmegállókat kellett volna kialakítani.
Emellett fejleszteni lehetne a
városi kerékpárút-hálózatot
is, bár a szakember úgy tudja,
a rekonstrukciós tervekben
nem szerepel őrzött kerékpártároló építése.
Lehetne úgy is menetrendet tervezni, hogy elkészítik
az ideális változatot, majd jön
a vasúttársaság és megnézi,
milyen beruházásokra lenne
szükség ahhoz, hogy a szisztéma működjön. De nálunk
ez csak álom, itt fordítva van
minden: a menetrendet kell a
meglévő, sokszor korszerűtlen körülményekhez igazítani.
- Egy szó, mint száz - fogalja össze véleményét a Vác-alsói megállásokról Vincze Béla
-, a jelenlegi menetrendet alaposan át kellene írni, s ez sok
embernél növelné az utazási
időt, többletköltséget is jelentene az adófizetők számára. A
Földváry téren élők gyorsan
hazajuthatnak a gyorsított,
vagy a sima személyvonatokkal is, mindössze néhány
perccel hosszabb menetidővel. De ha a megoldást keressük, akkor azt itt a városban
kell megtalálni a helyi tömegközlekedés ésszerű átalakításával - mondta befejezésül
Vincze Béla a Váci Naplónak.
Furucz Zoltán
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A Lidl erdőtelepítésbe vágta a fejszéjét
Szándéknyilatkozatot írt alá a Lidl és a Pilisi Parkerdő Zrt.

A Lidl Magyarország szándéknyilatkoztatot írt alá a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, melynek értelmében vállalja, hogy támogatja a decemberi ónoseső által sérült erdőterületek újratelepítését. A tavalyi év végén mintegy 50 ezer hektár állami erdő károsodott, mely nagy mértékben érintette a Pilisi Parkerdőt.
A Lidl a károk enyhítésére olyan akciót indít, amely által a vásárlókkal összefogva hozzájárulhatnak a közös értékek helyreállításához.

A

Lidl
Magyarország a környezetvédelem mellett
elkötelezett vállalatként döntött úgy, hogy
összefogást kezdeményez
és pénzadománnyal támogatja az egyik leglátogatottabb, egyedülálló természeti értékeket kezelő
Pilisi Parkerdő Zrt.-t a tavaly év végi jégkárok utáni erdőhelyreállításban. A
mai napon aláírt szándéknyilatkozat értelmében a
Lidl a nyár folyamán akciót
indít és az így befolyó pénzösszeget átadja a Parkerdő
számára, részt vállalva az

újratelepítéshez szükséges
facsemeték vásárlásában.
„A vizek, illetve az ásványvizek és az erdőségek Magyarország két alapvető természeti érteke, melyek megőrzésében hiszünk és kiemelt
feladatunknak tekintjük. Mivel az ónos esőzések okozta károk felmérése még zajlik
és az újratelepítés csak ősszel
indulhat el, ezért a nyár folyamán egy olyan akciót indítunk, amelynek köszönhetően, minden egyes eladott,
kiváló minőségű Saguaro ásványvíz után 1 Ft-ot adományozunk a Parkerdő számára. Fontosnak tartjuk, hogy

Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója (balra) és
Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója (jobbra)
írták alá a szándéknyilatkozatot

Biztonságos és tartalmas
újévi feltöltődés az Invitellel

Az újév kezdetén többen megfogadjuk, hogy rendszeresen sportolunk, egészségesebben
étkezünk vagy felhagyunk káros szenvedélyeinkkel. Az elszántság és a szigorú időbeosztás mellett azonban nem szabad elfeledkeznünk a kikapcsolódásról sem. Így egyensúlyt teremthetünk a kitűzött célok elérése és a feltöltődés között. Az Invitel széles szolgáltatáskínálatában mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő tartalmakat, miközben a vállalat a minél biztonságosabb időtöltésről is gondoskodik.

A Új év – új kedvencek

Az Invitel újdonságokkal jelentkezik 2015ben. A televíziós választékban a családi csomagokban már korábban is megtalálható
DIGI Sport 1 mellett elérhetővé vált a további minőségi sportműsorokat felvonultató DIGI
Sport 2. Bekerült továbbá a csatornakínálatba a FOX, amely a legnagyobb filmstúdiók díjnyertes tévésorozatait sugározza magyar nyelven. Ez utóbbi csatorna programjában olyan
rég várt alkotások szerepelnek, mint a The
Walking Dead, a 24 vagy a Simpson család legújabb részei. A természetfilmek rajongói számára is tartogat újdonságokat az Invitel, akik
a Nat Geo Wild programja mellett már a Viasat
Nature adását is követhetik.

Személyre szabott szórakozás

A széles tévécsatorna-kínálatot az előfizetők
személyre is szabhatják az egyes érdeklődési
köröknek megfelelően kialakított tematikus
minicsomagokkal. Így többek között a zene, a
sport vagy a filmek rajongóiként kedvező áron
bővíthetjük az igényeinknek megfelelő csatornák számát. Az Invitel Mixer kiegészítő csomagjával pedig további öt adót válogathatunk
össze egy 30-as listából, ezáltal valóban ízlésünknek megfelelően alakíthatjuk ki a csomagunkat.

Nem csak játék és mese?

Ahogy a felnőtteknek szükségük van a kikapcsolódásra, úgy az egész napos tanulást követően a gyerekek is vágynak az otthoni feltöltődésre. Számukra a televízió és az internet egyszerre kínál szórakozási lehetőséget és korlátlan tudásbázist, ezért meghatározó, hogy
szüleik közreműködésével elsajátítsák azok
minél biztonságosabb használatát.

Biztonság gombnyomásra

A vállalat digitálistévé-szolgáltatásában az
alapfunkciók között szereplő gyerekzár a felnőttek távollétében automatikusan szűri a
televíziós tartalmakat. Használatával a szülők rendkívül egyszerűen, mindössze néhány
gombnyomással beállíthatják, mely televíziós
csatornák vagy műsorok kerüljenek tiltólistára. A kicsik így szinte biztosan elkerülik a korosztályuknak nem megfelelő adásokat.

NetBarát vigyáz a gyerekekre

Felelős vállalatként az Invitel minden eszközzel igyekszik segíteni a gyerekeket és szüleiket abban, hogy minél biztonságosabb módon használhassák az internetet. A társaság
NetBarát portálján közérthető formában, elismert partnerszervezetek bevonásával hívja
fel a figyelmet az internetes technológiák előnyeire és veszélyeire. Az oldalról a szülők egy
ingyenes szűrőszoftvert is letölthetnek, amel�lyel hatékonyabban óvhatják gyermekeiket a
káros tartalmaktól, illetve az Invitel kínálatából további vírusvédelmi megoldást is kipróbálhatnak három hónapig havidíj-mentesen.

Indítsd az évet
az Invitel akciójával

Az újévben is érdemes figyelemmel kísérni az
Invitel akciós ajánlatait, hiszen a vállalat sokoldalú, kedvezményes szolgáltatásain túl díjmentesen kipróbálható védelmi megoldást és
tévés minicsomagokat is kínál, hogy még biztonságosabbá és élvezetesebbé tegye a tévénézést és az internetezést. A részletekről személyesen az Invitel ügyfélszolgálati pontjain,
valamint a 1288-as infóvonalon és az online
ügyfélszolgálaton érdeklődhetünk.

felelős vállalatként támogassuk, szebbé tegyük környezetünket, ezért döntöttünk úgy,
hogy természetes ásványvizeink eladásával segítjük az
erdő újratelepítését. Bízunk
benne, hogy a társadalmi ös�szefogás eredményeként minél magasabb összeget adhatunk majd át.” – mondta el
Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország PR vezetője.
Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő szóvivője az aláírt
szándéknyilatkozat kapcsán
elmondta: „Példaértékűnek
tekintjük a Lidl Magyarország
kezdeményezését. A vállalatok, nagyvállalatok tudatos és

felelős magatartása nélkülözhetetlen környezeti értékeink
megóvásában. Az ónos esőzések sajnos olyan mértékű károkat okoztak, ami az elmúlt
30-40 év munkáját tette tönkre. Ennek helyreállítása évekig eltart és rendkívüli költségekkel jár, ezért minden támogatást nagyra értékelünk.”
A tervek szerint az akció
nyár elején indul és egészen
nyár végéig tart, így a gyűjtésre több hónap áll majd rendelkezésre. A társadalmi összefogáson alapuló pénzadományon felül a Lidl felajánlotta
azt is, hogy segítséget nyújt a
csemeték elültetésében.

Itt a leárazások ideje
Az év első hónapjaiban a kereskedelmi piac számos szereplője igyekszik különböző módszerekkel ösztönözni az év végi hajtás után lecsendesedő fogyasztást.
A korábbi évekhez hasonlóan ismét Itt a leárazások ideje, érdemes beváltani a hűségpontokat is itt vannak a leértékelések, az egyet fizet, kettőt kap akciók. Ilyenkor érdemes beváltani az előző év során gyűjtött hűségpontokat is, amivel még
kedvezményesebben juthatunk hozzá a kívánt termékekhez.
2015. január 29. Januárban és
februárban csúcsra járnak a
nagy árleszállítások. Ebben az
időszakban a kiskereskedők és
nagyobb áruházláncok nemcsak az őszi-téli, idényjellegű
termékeiket kínálják a szokásosnál jóval kedvezőbb áron,
de már az idei forgalomnak
is igyekeznek megalapozni a
csökkentett árakkal. A tapasztalatok szerint évről-évre egyre több üzlet kapcsolódik be az
akciókba. Dr. Rajmonné Veres
Ibolya, az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának
igazgatója szerint az év végi kiadások után igazából most lehet jó áron vásárolni, főleg, ha
a leárazott termékekhez az előző évben gyűjtött hűségpontokat, kedvezményeket is felhasználja az ember.
Ma már tehát nem csak karácsonyfadíszekhez vagy ünnepi szalvétákhoz juthat hozzá olcsóbban az, aki elhalasztotta a vásárlást az adventi szezonban. Jelentős kedvezmén�nyel vehetők például a játékok,
könyvek, sőt érdemes akár a
későbbi születésnapra, vagy
húsvétra is most előkészülni.
Most vegyen okostelefont!
Vannak olyan termékek, ame-

lyeknél az ember kimondottan várja a leárazást. Tipikusan ilyen a műszaki cikkek piaca, ahol a mobiltelefonok, laptopok, fényképezők és konyhagépek esetében nem ritkák a 20
százalékos, vagy akár még ezt is
meghaladó kedvezmények sem.
A ruházati cikkeknél az engedmények mellett például megjelennek az egyet fizet, kettőt
kap akciók is. Az úgynevezett
„fast fashion” boltokban pedig
nem csak a téli szezonális kifutó készletből, de már az idei darabokból is jó áron válogathatnak az érdeklődők.
Váltsa be hűségpontjait is
Ilyenkor érdemes beváltani az előző év során gyűjtött
hűségpontokat is, amivel még
kedvezményesebben
juthatunk hozzá a kívánt termékhez,
mondja az OTP Bank igazgatója. Nagy könnyebbséget jelent,
ha a hitelkártyánk egyben hűségkártya is, hiszen fizetéskor,
vagy pontbeváltáskor nem kell
több kártyával bíbelődnünk,
mindig nálunk van, így például
a pontfelírás sem felejtődik el.
Ilyen típusú kártyára ma még
kevés példát találunk hazánkban, de például az OTP Bank
által kibocsátott Multipont

Az Árpád Zálogház
most kupon akcióval várja Kedves Ügyfeleit!
Kezelési költség vagy ékszervásárlási kedvezménnyel
a 1133. Bp. Árbóc u. 2. sz. alatt (az Árpád híd pesti hídfőjénél,
a Volánbusz végállomással szemben.)
Nemesfém elzálogosítás, gyors hitel folyósítása! Ékszer adásvétel-csere, törtarany felvásárlás!
Nyitva: H.: 8-18, K-P.: 8-17, Szo.: 8-13
Tel.: 06 1 281 27 39
www.arpadzaloghaz.hu
arpadzaloghaz@arpadzaloghaz.hu

Klub hitelkártyával egyszerre
lehet fizetni és hűség pontokat
gyűjteni, majd az összegyűjtött pontokat beváltani – hívta fel a figyelmet Dr. Rajmonné
Veres Ibolya.
Az OTP Multipont klub hitelkártyával tulajdonképpen a
bank pénzét használja az ember, hiszen míg a hitelkártyakeret terhére vásárol, a saját
pénzét szabadon használhatja. Ráadásul olyan előnyök járnak vele, mint a kiemelkedően
magas, négyszeres pontgyűjtés, azaz minden elköltött 100
forint után 4 ajándékpont jár
a kijelölt Multipont partnereknél történő vásárlás esetén. A
gyűjtött pont azonnal felhasználható, és nincs felső korlátja sem. Annyit gyűjtögethetünk, amennyit csak akarunk,
a pontbeváltásra pedig a széleskörű partnerhálózatban van
lehetőség, sőt a klub tagságnak
köszönhetően további kedvezményeket is igénybe vehetünk.
Dr. Rajmonné Veres Ibolya
hozzátette, alapvető szabály,
hogy csak olyan tételt finanszírozzon az ember a hitelkártyájával, amit amúgy is megengedne magának, azaz ne csábuljon
el az indokolatlan költésre.

RÉGISÉG

Pappné Szilvia műtárgy szakbecsüs:
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS készpénzért
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
Ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket,
kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat,
ékszereket és mindenféle régiséget stb.,
és hagyatékot. Tel.: 06/1-293-1759,
06/70-942-0806, 06/20-465-1961
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EGYMILLIÓS KÖZÖNSÉGDÍJ

egy váci appfejlesztő csapatnak

citroenvac.hu

Fotó: Illusztráció

Egy váci projekt kapta az Appra Magyar 1 millió forintos díját. Második alkalommal került megrendezésre az Appra Magyar! okostelefon alkalmazás verseny.

A

z Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége versenyén idén közel 100 magyar fejlesztésű alkalmazás nevezett, összesen öt kategóriában. 2015-ben az egymillió forinttal járó
közönségdíjat egy váci projekt érdemelte ki,
mégpedig egy olyan alkalmazással, amit elsősorban a filmkedvelőknek fejlesztettek – számolt be az estv.hu.
A mobiltelefonra készített Mozi Mánia alkalmazással a filmelőzetesek megtekintésén
túl a magyar filmszínházak kínálatát is egy
helyen listázhatjuk, sőt az ingyenesen letölthető program telepítése után akár jegyet is tudunk foglalni a kiválasztott moziba, vagy nézettségi adatokhoz is hozzáférhetünk. A programon keresztül véleményezhetjük is a látott

filmet, de háttérképet is tölthetünk a mobilunkra. Az okostelefon alkalmazás ötlete egy
saját bevallása szerint mozibolond váci fiatalember fejéből pattant ki, a felhasználók pedig
hamar megkedvelték a programot, amit szavazataikkal is kifejeztek.
Erre nagyon büszkék vagyunk, mert több
mint 5800 szavazat érkezett az alkalmazásra. Az alkalmazás tulajdonképpen egy mozis
ajánló, filmes adatbázis alkalmazás, rengeteg
funkcióval rendelkezik. Próbáljuk teljes mértékben kielégíteni az igényeit a mozirajongóknak, vagy a film iránt érdeklődőknek, kicsit
már túlzásba is vittük a funkciókat – fogalmazott ifj. Demeter Zoltán projektmenedzser.
A verseny célja a legkiválóbb magyar alkalmazásfejlesztői teljesítmények elismerése és
a tudatos mobileszköz-használat terjesztése volt. Az ünnepélyes díjátadón, amelyet az
ország egyik legnagyobb telekommunikációs
cége szervezett meg, Demeter Zoltán projektmenedzser és a mindössze 17 éves programfejlesztő, Orbán Balázs vehették át az egymillió forint díjazással járó elismerést. A projektmenedzser a Híradó kérdésére elmondta,
reményeik szerint a hazai film forgalmazók
felismerik az új funkcióban rejlő marketing
lehetőségeket, és a külföldi példákat követve
támogatni fogják a tervek szerint startup céggé váló kezdeményezést.
Ez még hobbi szinten van, most folynak a
tárgyalások, a verseny után jó pár cég felfigyelt ránk, cég nevet nem mondanék, de elindultak tárgyalások elég komoly cégekkel, és
egy ilyen startup szintű cégre szeretnénk fejleszteni ezt a dolgot, amivel már külföldi piacra ki tudunk lépni majd – mondta Ifj. Demeter Zoltán.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Megújult a fóti bölcsőde
Régi és mégis vadonatúj. Így mutathatjuk be röviden a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde kívül belül teljesen megújult bölcsődei részlegét, melynek ünnepélyes átadására január 30-án
került sor.

A

z Új Széchenyi Terv keretében megvalósult férőhelybővítés az Európai Unió támogatásával
az Európai Regionális Alap finanszírozásával valósult meg. Az ünnepségre eljöttek a város vezetői,
a képviselő testület tagjai, a jelenlegi és a korábban itt dolgozó, már
nyugdíjas gondozók, és a leendő
kis lakók szülei.
A fóti zeneiskola fúvósainak ünnepélyes zenéje közepette vágta
át a nemzetiszín szalagot Bartos
Sándor polgármester, majd átadta az intézmény kulcsait Nyéki

Lászlóné vezetőnek. Avató beszédében a polgármester örömmel
szólt arról, hogy a modern, korszerű bölcsőde átadásával megvalósulhat, hogy a kicsinyek európai szintű feltételek között növekedhetnek. A város életének
legfrissebb központja a közösségi élet újabb színtere lehet az elkövetkezendő évtizedekben, mondotta.
Felidézte a továbbiakban, hogy
a növekvő igények s a korábbi
egyre szűkülő kapacitás indokolta, amikor 2011-ben a város önkormányzata pályázatot nyújtott

Valamennyi gondozónő egy CD lejátszót kapott ajándékba a kivitelezőtől

be az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Magyarországi Programjaként megvalósuló férőhelybővítésre. Egy év múlva pozitív
döntés született. A szerződés aláírására 2013-ban került sor, melynek értelmében a kivitelezés befejeztével a bölcsőde és óvoda húszról nyolcvan férőhelyre bővül. A
munkálatokhoz a pályázaton 150
millió forint támogatást kaptak,
melyhez az önkormányzat 180
millióval járult hozzá. A férőhelybővülés mellett „járulékos haszonként” új munkahelyeket is teremtettek.
Ezt követően köszönetet mon-

Bartos Sándor polgármester
avatta fel a gyermekintézményt

dott a Quadrum Építész Kft. tervező, valamint a Polip2001 Kft. kivitelező cégek munkájáért s min-

A gyermekek kedves műsorral köszönték meg a felnőtteknek az új bölcsődét

den helyi dolgozónak, aki tevékeny részt vállalt az új intézmény
létrehozásában. Emellett megköszönte a szülők türelmét azért,
mert az időjárási és egyéb okok
miatt a január elsejére ígért beköltözésre ezt követően kerül sor.
Végezetül azt kívánta, hogy az új
létesítmény évtizedekig szolgálja
majd a felnövekvő generációk fejlődését.
Az elmaradhatatlan virágcsokrok átadása mellett a kivitelező
cég képviselője valamennyi gondozónőnek egy-egy CD lejátszót
adott át, mellyel a bölcsisek zenei nevelését tehetik tartalmassá.
Az ünnepséget az óvodások kedves műsora és Józsa Mária óvónő
népdaléneklése zárta.
Katona M. István
A szerző felvételei

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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MIÉRT ESZÜNK FARSANGKOR FÁNKOT?
Alig éltük túl a karácsonyi túlevős időszakot, máris itt a farsang és újabb finomságokat vagyunk
„kénytelenek” megkóstolni. Mert, ha farsang, akkor fánk, de tulajdonképpen minek is köszönhetjük ezt a hagyományt?

A

fánk készítéséhez
és fogyasztásához
több hiedelem is
kapcsolódik. A Szerémségben a fánknak mágikus erőt tulajdonítottak, úgy
tartották, ha a böjti időszak
előtt (vagyis farsangkor) fánkot sütnek és fogyasztanak,
akkor a legnagyobb tavaszi vihar sem képes elsöpörni a ház tetejét. Régebben a
háztűznézés időszaka éppen
farsangra esett, és a legényt
fánkkal kínálták. A babona
szerint, ha egy lány megfelezte a fánkot a fiúval, az egyet
jelentett azzal, hogy viszonozza szerelmét. Ez egyébként a szalagos fánk legendája, mivel a fánk közepén
végighúzódó szalag a jegygyűrűt jelképezi. Szokás volt
a fánkba pénzérmét is rejteni, aminek megtalálója „beköszöntő gazdagságot” remélhetett. Nemcsak a szalagos fánknak van rituáléja; a
török eredetű csöröglű, vagy
csöröge, rituális ünnepség

volt, ahol az apa nyilvánosan
fiaként ismerte el gyermekét
és csörögefánkkal kínálták a
vendégsereget.
A fánk eredetére vonatkozóan több történet is napvilágot látott; az egyik forrás
szerint a fánkot egy bécsi
pékasszonynak köszönhetjük, akinek kígyózó sor állt
a pékműhelye előtt, mindenki a frissen sült kenyér illatára tolakodott előre. A „legenda” szerint türelmetlenségük annyira felbosszantotta a pékasszonyt, hogy
az a kenyérnek kelő tészta
közepéből kikapott egy darabot és dühében az ingerült várakozók felé hajította. Azonban a dobást (szerencsére) elvétette, a tészta a forró lábasban landolt
és pillanatok alatt mennyei
fánk született belőle, nevezetesen a Krapfen. A másik
story már jobban a farsanghoz kötődik; Maria Antoinette egy álarcosbálban kóstolt fánkot először, mely an�-

nyira ízlett neki, hogy gyorsan megszerezte a receptet.
Ezt követően a francia királyi udvarban bálok idején
mindig fánkot szolgáltak fel.
A francia fánkot egyébként
Beignet néven ismerjük. A
hazai eredet pedig Mátyás
idejére nyúlik vissza; hitvese, Beatrix, az itáliai karne-

válok révén kedvelte meg a
fánkot és hozta „divatba”
Magyarországon. Sőt, egyesek szerint a fánk az ókori rómaiak történetében is
felbukkan, hiszen az ókoriak a természet közelgő újraéledését ünnepelve kerek,
mandulás, fánkszerű édességet majszoltak.
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Pánkó, siska, pampuska:
egyszóval, íme, a szalagos fánk
Akárhogy is hívjuk a szalagos fánkot, e nélkül a farsang nem az igazi. A szalagos fánk viszont akkor igazi, ha a megsült tésztában középen egy szalagszerű,
világosabb csík szalad körbe. A titka az, hogy közepesen meleg olajban kell elkezdeni a sütését, fedő alatt,
majd amikor megfordítjuk az aranybarna fánkot, akkor
levesszük a fedőt. Előkészítése nem bonyolult, inkább
picit időigényes, de kétségkívül megéri vele bíbelődni.
Hozzávalók:
• 50 dkg finomliszt
• 1 evőkanál kristálycukor
• 3 dl tej
• 3 dkg élesztő
• 2 db tojássárgája
• 5 dkg margarin
• késhegynyi só
• 1 dl sütőrum
• olaj a sütéshez
• vaníliás cukor a szóráshoz
Elkészítés:
A tejet a cukorral meglangyosítjuk és belemorzsoljuk az élesztőt. Amikor az
élesztő megkelt, a liszttel,
margarinnal, tojássárgájával, sóval, rummal, lágy
tésztát gyúrunk. Akkor jó,

ha puha és leválik a kezünkről. Langyos helyen
másfélszeresére kelesztjük, majd ujjnyi vastagra
nyújtjuk. Fánkszaggatóval (vagy ennek híján 1 dles pohárral) kiszaggatjuk
és konyharuhával letakarva még 30 percig pihentetjük. Ekkor ujjunkkal lyukat nyomunk a közepébe
és közepesen meleg olajban, a lyukas résszel lefelé, fedő alatt aranybarnára
sütjük. Ha megfordítjuk,
már nem kell a fedőt vis�szatennünk, úgy sütjük tovább. A kisült, forró fánkokat megszórhatjuk vaníliás cukorral, lekvárral tálaljuk.

ART 66 STÚDIÓ GÖD

KÉPKERETEZÉS

• Teljes körű képkeretezési
szolgáltatás
• Rövid határidővel
rendkívül kedvező árakon.
• Videós és fényképészeti
szolgáltatások.
• Régi videók digitalizálása
DVD lemezre.
2131 Göd, Mikszáth K. u. 66.
(Alsógödi vasútállomásnál)
Tel: 06 30 9671626
www.eskuvo-video-foto.hu
art66bt@gmail.com

2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb
színes közéleti lapját, a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente, 31 000 példányban.
Hirdetésfelvétel:

+36-30/342-8032 • keszipress@gmail.com

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu
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ARCOK ÉS ÁLARCOK –

a V14 ART Galéria nyitó kiállítása
Vácott az elmúlt években folyamatosan gyarapodott a képzőművészeti eseményeknek, az állandó és időszaki kiállításoknak teret adó városi és magángalériák száma, melyek jól körülhatárolható, egyéni koncepciójukkal külön-külön színfoltot jelentenek a város kulturális életében. A közelmúltban e kiállítóhelyek száma tovább bővült – a város sétálóutcájában lévő V14 ART Galéria megnyitásával.

A

z Iványi Károlyné által vezetett magángaléria a jövőben rendszeres, kéthavonta nyíló időszaki kiállításoknak ad otthont. A tárlatok esetenként
igazodnak a város nagyobb
rendezvényeihez, fesztiváljaihoz: elsőként a Váci Világi Vigalomhoz. A kis alapterületű galéria – méretének
megfelelően – kisebb, bensőséges-családias hangulatú
kamara kiállítások helyszínéül szolgálhat.
A tulajdonosok alapvető
célkitűzése, hogy az ismert
művészek újabb, ill. korábban nem látott alkotásainak
bemutatása mellett lehetőséget biztosítsanak a fiatal, pályakezdő művészek számára. Éves kiállítási tervükben
egyéni és két - háromfős csoportos tárlatok egyaránt szerepelnek. Ez utóbbinál – a
galéria alapkoncepciója értelmében - fontos szempont a
különböző generációk közös

Képünkön középen Iványi Károlyné, a galéria vezetője

fellépése. A galéria hivatalos
nyitó rendezvényeként három váci, ill. Váchoz kötődő
festőművész – Dóra Ádám,
Németh Árpád és Óváry János - alkotásaiból nyílt tematikus kiállítás, Arcok és álarcok címmel, január 30-án.
Németh Árpád életművében jelentős helyet foglalnak
el a filozófiai gondolatokat
közvetítő maskarás jelene-

tek, ahol a karneváli figurák
az életben folytonosan zajló színjátékra utalnak. Most
kiállított, különböző korszakokból származó, szürrealisztikus, álomszőtte festményei ezúttal is a szerepjátszás, az álarc alatt megbúvó
valódi arc, s az identitáskeresés dilemmáinak kérdéseit vetik fel.
Dóra Ádám a tárlaton négy

kisméretű, az álarc/szerep
tematikához lazábban kötődő alkotást mutat be. A Képzőművészeti Egyetem festőszakán tanuló, fiatal művész
festményein a gyors ecsetvonásokkal, redukált formákkal rögzített látvány a pillanat élményéről mesél. A képeken kiemelt szerephez jutnak a színek és a fények játékai, melyek különösen
széppé teszik a felületeket.
Óváry János két újabb
festménye, a lírai hangvételű, finom színharmóniájú, Komédiás és az Artisták.
E tablók a cirkusz világába
vezetnek, mely a színházhoz
hasonlóan az illúziók világa is, s mint ilyen, egyúttal
a mindennapi, olykor monoton valóságból egy meseszerű varázsvilágba való átlépés eszköze.
A kiállítás március közepéig látogatható.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter

DUNAKESZI ÚJSÁGÍRÓ NYERTE
a solymári könyvtár novellapályázatát
A solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár által meghirdetett pályázatra
24 szerző, 32 írással jelentkezett, melyeket szakmai zsűri értékelt. A díjakat a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségen adták át. A 2015-ös novellapályázatot a Dunakeszin élő Katona M. István Adventi ballada című írása nyerte.

K

atona M. István újságíró cikkei, tudósításai rendszeresen
megjelennek a Dunakeszi
Polgár városi Magazinban,
a Dunakanyar Régióban és
a Dunakeszi Helytörténeti
Szemle című időszaki kiadványban.
A győztes szerzőnek és a
helyezetteknek sok szeretettel gratulálunk.
A solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház és
Könyvtár saját honlapján
közli az első három helyezett alkotó írásait. Olvasóink is megismerkedhetnek

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)

• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás
• Eredeti aljas, koptatós nadrág
felvarrása • Cipzár csere • Átalakítás • Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása, varrása.

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Apróhirdetés
városi magazin

www.dunakanyarregio.hu

• Eladó Dunakeszi központi részén egy
35nm-es kis lakás közös osztatlan telken.
Érdeklődni: Ács Barbara, tel.:06-20-3155291. Irányár: 4 900 000Ft.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

a nyertes novella elgondolkodtató mondanivalójával

a www.dunakanyarregio.
hu-n. Fotó: Kleer László

Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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A félig Dunakeszin élő motoros a Dunlop élversenyzőjeként indul
az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában
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Félidőben a női kézilabda NBI/B bajnokság

Gyutai Adrián: „Életem nagy
lehetősége előtt állok”
Újabb nagy lépést tehet álmai megvalósításához vezető úton Gyutai Adrián,
akinek kedvese, Dóra miatt Dunakeszi immár a második otthona. Az idén
az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában induló gyorsasági
motoros a Dunlop élversenyzője lesz a világ talán legerősebb sorozatában.

E

ddigi pályafutása legnehezebb
szezonja
előtt áll Gyutai Adrián. A 24 éves gyorsasági motoros már tavaly belekóstolt
a világ egyik legerősebb sorozatába, amikor október
19-én rajthoz állt Mugellóban
a 2014-es olasz bajnokság
(CIV) National Trophy 600
kategóriájában, és a 39 fős
mezőnyben a futamon végül
az öt pontot érő 11. helyen intették le. Idén már teljes szezont teljesít majd Adrián az
olasz pontvadászat National
Trophy 600 kategóriájában,
és az idén 127 éves gumigyártó óriás, a Dunlop élversenyzője lesz a félig már Dunakeszin élő magyar pilóta.
„Nyomon követtük Adrián
eddigi pályafutását, és úgy
érezzük, méltó a bizalmunkra, hiszen tavaly futamokat
nyert, pályarekordokat ért el
az Alpok-Adria sorozatban.
Döntésünk alapján ő lesz
idén a kiemelt élversenyzőnk
az olasz bajnokságban” – jelentette ki Aldo Ciccone, a
Goodyear Dunlop Italia versenyigazgatója.

Adrián – aki jó eredmén�nyel már túl van félévi vizsgaidőszakán – eddigi pályafutásának
legkeményebb
alapozását végzi: naponta 10
kilométert fut, edzőteremben időre végzi az erősítő
gyakorlatokat, míg a kerékpározás mellett – 30-50 kilométer egy edzésadagja – hetente többször is krosszozik.
Ráadásul újabb megtisztelő
megkeresést kapott, hiszen
Hoffmann Pál, a Nem Olimpiai Sportágak (NOS) program projektvezetője arra
kérte Adriánt, 2015-ben is le-

gyen a NOS-program nagykövete.
„Boldogan vállalom a feladatot, hiszen számomra is
nagyon fontos, hogy a nem
olimpiai sportágak és az ezeket űző sportolók is nagyobb
figyelmet kapjanak, és ismertebbé, elismertebbé váljanak
a magyar és a külföldi szurkolók, sportszeretők szemében” – fogalmazott Gyutai
Adrián, a Tomracing Motorsport Team versenyzője.
LM

Fotó: Molnár Ádám

Öt év után újraindultak
a nagy-hideghegyi sífelvonók
Öt év szünet után, az elmúlt napok jelentős havazásának köszönhetően január 31-től, szombattól ismét működnek a síliftek Nagy-Hideghegyen, ahol
géppel előkészített három pálya és három tányéros sífelvonó várja a sportbarátokat.

T

ermészetesen működik a turistaház és az
étterem. Üzemelni fog
a Magas-taxi réten a tanuló
sípálya és sífelvonó. Kezdő
sízőknek, gyerekeknek ideális, kezelt tanulópálya.
Nagy-Hideg-hegyen 3 tányéros sílift és 4 kezelt pálya várja a haladó sízőket és
boardosokat: egy nehezebb
és egy könnyebb északi pálya, és két könnyebb (piroskék) déli pálya – adta hírül a
sielok.hu.
A rét és a turista utak kiválóak sífutásra és túrázásra a
Csóványosig.
A turistaházban kandalló
fűti a melegedőt. Hideg büfé
házi disznóságokkal, (kolbász, abált és sült szalonna, disznósajt, töpörtyű, májas...), házi szendvicskrémes
szendvicsek, kézműves-lekváros kalács, teák, kakaó,
kávé várja a megéhező sportolókat, túrázókat. A Hideghegyi házban a mindig sláger babgulyás és sztrapacska mellett többféle meleg
étel várja a túrázókat, sportolókat.

Megközelítés:
Szombat
reggel 8:07-kor a Nyugatiból induló vonattal Kismarosig, onnan busszal Királyrétre reggel 9:10-re lehet eljutni. Autóval parkolni lehet Királyréten, vagy a
Nagy-Hideghegyhez 4 kmrel közelebb fekvő autóparkolóban. Reggel 9 órától két,
igény esetén három síbusz
folyamatosan szállítja Királyrétről, illetve az inóci bánya alatti autóparkolótól a
sízőket, kirándulókat a hegyre. Viteldíj Magas Taxig 500
Ft, Hideghegyig 750 Ft.
Hideghegyen a napijegy
4000 Ft (ez érvényes Taxon
is) félnapos bérlet 3000 Ft-

ért válható, 12-16 óra között érvényes. Gyermekeknek (14 éves korig) a napijegy 3000 Ft, a félnapos
jegy 2000 Ft. Taxon a napijegy 2500 Ft, gyermekeknek
2000, a félnapos jegy 2000,
illetve 1000 Ft.
Szánkózni Hideghegyen a
mély hó miatt nem lehet, Magas Tax környékén, illetve az
autóparkoló környékén (420
m magasság) vannak szánkózásra is alkalmas területek.
Nagy-Hideghegyen a decemberi ónos eső következtében a két északi pálya alsó
része a rádőlt erdő miatt le
van zárva.

A decemberi ünnepi pihenő után gyorsan élesre kellett váltaniuk a Gödi SE
NBI/B-s női kézilabdacsapat játékosainak, akiknek január végén és február
első napján az ősszel elhalasztott két mérkőzésen újra bizonyítaniuk kellett
szurkolóiknak, hogy ők a „királynők” a Keleti csoportban. Tősér Tibor vezetőedző hölgykoszorúja parádés játékkal „hozta” a két bajnokit, melynek köszönhetően Tóth Tímeáék magabiztosan vezetik a bajnokságot.
– A két elmaradt mérkőzés remek ráhangolás volt hazai környezetben a pontvadászat tavaszi folytatásához. A lányok
élvezték a játékot, a közönség remekül szórakozott, de a
szakember szeme látott pótolni valót is – mondta nagyon tárgyilagosan Tősér Tibor, a csapat vezetőedzője. A „mester”
egyéniségéből fakadó igényességen túl azaz örömteli tény
is inspiráló lehet, hogy a kritikus szurkolók mellett olyan kiváló szakemberek ülnek a lelátón, mint a gödi kézilabda egykori atyja, Bagócsi Sándor és
az együttest szakmai tanácsaival segítő Németh András, a
női válogatott szövetségi kapitánya.
Szóval, remek a szakmai környezet, óriási az elvárás, aminek a játékosok – köztük olyan
kiválóságok, mint Tóth Tímea, Kirsner Erika, Hámori
Konszuéla – igyekeznek megfelelni. Tősér Tibor tudja, hogy
nagy teher nehezedik a bajnokságot vezető hölgyek vállára,
amit jó pedagógusként igyekszik könnyíteni, aki szerint bizony még nagyon messze a bajnokság véghajrája.
– Január 28-án a 6. helyen álló
Eger Eszterházy KFSC csapatát fogadtuk. A mérkőzést jól
kezdtük, hiszen a 10. percben
már 5-2-re vezettünk. A félidő
középső harmadában azonban
védekezésben és támadásban
egyaránt hibáztunk, amit az ellenfél sikeresen ki is használt.
Jól mutatja ezt, hogy a 20. percben a vendégek egy gólra feljöttek (9-8). A 30. perc végén nem
igazán megnyugtató 2 gólos
(15-13) előnnyel vártuk a folytatást – mondta tényszerűen
a vezetőedző, aki a szünetben
igyekezett helyrebillenteni a
csapat egyensúlyát. – A lányok
megnyugodtak, a második félidő derekára védekezésünk feljavult, labdaszerzéseinkből a
lerohanásaink sorra sikeresek voltak. Az eredményjelző

29-21 mutatott a 20. percben,
s végül magabiztosan, 32-26-ra
nyertünk a küzdelmes találkozón, egy sokat szabálytalankodó ellenféllel szemben. A játékvezetők 13 hétméterest ítéltek
– utalt a mérkőzés zaklatottságára. A mester értékítélete szerint igazán négy játékos:
Tóth Tímea (11 gól), Helembai

va a lányok a második félidőben látványos játékkal, szép
gólokat szerezve, fölényes győzelmet arattak (40-30), melynek köszönhetően mi vezetjük
a bajnokságot, amihez gratulálok játékosaimnak – mondta
egy kicsit „felengedve” a mester. A találkozón Horváth Luca
(14 gól), Tóth Tímea (8 gól) és

Hámorit gyakran
hárman sem
tudták tartani
Fanny (6 gól), Horváth Luca
(5gól), Petró Lilla (4gól) teljesítménye emelkedett ki.
A másik elmaradt őszi mérkőzést vasárnap pótolták a
gödi hölgyek, akik hazai környezetben az alsóházban tanyázó Debrecen DVSC-TVPAquaticum II. csapatát fogadták. Tóth Tímeáék a tőlük elvárható fölénnyel nyerték a
találkozót, amely azonban az
elején nem tűnt ilyen könnyűnek. - Védekezésünkben sorra követtünk el taktikai hibákat, a kapus-sánc kapcsolat
nem működött – elemezte a találkozót Tősér Tibor. A vezetőedző a hibák között sorolta a
jobboldali védekezést is, amit
az ellenfél kérlelhetetlenül ki
is használt, aminek „köszönhetően” a mérkőzés elején kétgólos hátrányba (8-10) került a
gödi csapat. – Szerencsére a támadó játékunkban kevesebb
volt a hiba, erős hajrával sikerült a félidő végére a magunk
javára fordítani (19-18) a mérkőzést. A szünetben kielemeztük a hibákat, melyekből tanul-

Helembai Fanny (7 gól) volt a
legeredményesebb.
A Göd SE 24 pontjával vezeti a bajnokságot, 13 mérkőzésből 12-szer győztesen hagyta
el a pályát, mindössze egyszer
„botlott”, gólaránya: 423-329. A
2. helyen álló Vasas 22 pontot,
a harmadik HUFBAU-AKKER
Kecskemét 21 pontot gyűjtött.
Az NB I/B Keleti csoport góllövőlistáját 103 góllal Szűcs Nikolett (Nyiradony) vezeti, aki
nyomában ott van Tóth Tímea
(99 gól), Hámori Konszuéla 19.
helyen áll (56 gól), Helembai
Fanny 26. (51 gól), 42. Kirsner
Erika (39 gól).
A Göd SE női kézilabdacsapat a nagyszerű sportteljesítmény mellett társadalmi felelősségvállalásból is jeles vizsgázott, melynek tagjai a vasárnap lejátszott bajnoki mérkőzés teljes bevételét a Simigh
család megsegítésére ajánlották fel, akiknek családi házuk szilveszter napján porig
égett…
Vetési Imre
Fotó: Bea István
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